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1. Поняття тренінгу 

 Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і 

творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. 

Під тренінговими нині розуміють усі спеціально створені малі групи, 

учасники яких за сприяння ведучого-психолога включаються у своєрідний 

досвід інтенсивного спілкування, орієнтований на надання допомоги 

кожному в рішенні різноманітних психологічних проблем і в 

самовдосконаленні (зокрема, в розвитку самосвідомості). 

Груповий психологічний тренінг є сукупністю активних методів 

практичної психології, які використовуються з метою формування навичок 

самопізнання і саморозвитку. При цьому тренінгові методи можуть 

застосовуватися як у рамках клінічної психотерапії при лікуванні неврозів, 

алкоголізму і ряду соматичних захворювань, так і в роботі з психічно 

здоровими людьми, що мають психологічні проблеми, в цілях надання їм 

допомозі в саморозвитку. 

Специфічними рисами тренінгів, що дозволяють виділяти їх серед 

інших методів практичної психології, є: 

- дотримання ряду принципів групової роботи; 

- націленість на психологічну допомогу учасникам групи в 

саморозвитку, при цьому така допомога виходить не лише (а іноді і не 

стільки) від ведучого, скільки від самих учасників; 

- наявність більш менш постійної групи (звичайні від 7 до 15 чоловік), 

що періодично збирається на зустрічі або працює безперервно впродовж 

двох-п'яти днів (так звані групи-марафони); 

- певна просторова організація (найчастіше – робота в зручному 

ізольованому приміщенні, учасники велику частину часу сидять в крузі); 

- акцент на взаємовідносинах між учасниками групи, які розвиваються і 

аналізуються в ситуації «тут і тепер»; 

- застосування активних методів групової роботи; 
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- об'єктивування суб'єктивних почуттів і емоцій учасників групи один 

відносно одного і що відбувається в групі, вербалізована рефлексія; 

- атмосфера розкутості і свободи спілкування між учасниками, клімат 

психологічної безпеки. 

Парадигми тренінгу 

Тренінги, як форма практичної психологічної роботи, завжди 

відбивають своїм змістом певну. Таких парадигм можна виділити декілька: 

- тренінг як своєрідна форма дресирування, при якій жорсткими 

маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення 

формуються потрібні моделі поведінки, а за допомогою негативного 

підкріплення «стираються» шкідливі, непотрібні, на думку ведучого; 

- тренінг як тренування, в результаті якого відбувається формування і 

відробіток умінь і навичок ефективної поведінки; 

- тренінг як форма активного навчання, метою якого є, передусім, 

передача психологічних знань, а також розвиток деяких умінь і навичок; 

- тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і 

самостійного пошуку ними способів рішення власних психологічних 

проблем. 

 

Учні мають чітко розуміти, чим зумовлений вибір теми заняття. 

Поясніть це так, щоб актуальність і важливість теми не викликали жодного 

сумніву. Учні також мають чітко розуміти кінцеву мету та способи її 

досягнення. Поясніть дітям, яких конкретних результатів ви очікуєте, та 

розкажіть, які завдання і вправи ви будете для цього виконувати. 

 

2. Зміст тренінгу 

Форма проведення тренінгу має істотне значення, однак головним, усе-

таки, є його зміст. Зміст тренінгу має: 

 орієнтуватися на досягнення оголошеної мети; 

 грунтуватися на результатах сучасних наукових досліджень; 

 давати відповідь на реальні потреби і проблеми учасників; 

 впливати на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є 

основою поведінки. 

Під час тренінгу варто приділити основну увагу практичним вправам. 

Звичайно, на тренінгу не завжди можна обійтися без пояснень. Проте не 

варто розповідати учням просту інформацію, краще надати їм цю 

інформацію в паперовому чи електронному вигляді. Це допоможе 

зекономити час і замість прослуховування лекції чи записів під диктовку 



учасники можуть швидко ознайомитися з нею (наприклад, прочитати вголос) 

та обговорити або виконати творче завдання чи відпрацювати вміння. 

Щоб зрозуміти, наскільки зміст тренінгу цікавий і важливий для учнів, 

наприкінці заняття проведіть експрес-опитування або голосування учасників. 

Можна зробити це, складаючи “зірковий” рейтинг. Для цього запропонуйте 

учасникам оцінити основні активності тренінгу зірочками: трьома— якщо це 

було цікаво і важливо для них, двома – якщо це було просто корисно, однією 

– якщо це було просто цікаво, жодної – якщо ця частина заняття була не 

суттєвою. Результати аналізу варто враховувати при плануванні наступних 

занять. 

 

3. Тривалість тренінгу 

Тривалість тренінгу може бути різною – від 20 хвилин до 7-8 годин. 

Для школярів найкраща тривалість становить 60-90 хвилин, тобто півтора-

два уроки. Цього часу вистачить для використання всіх елементів тренінгу й 

отримання повноцінного зворотного зв’язку. Тому за можливості треба 

поєднувати два уроки або використовувати години, передбачені для 

факультативних занять чи виховних годин відповідної тематики. Однак і в 

ході одного уроку можна провести тренінг чи використати кілька його 

елементів. У будь-якому разі це пожвавить навчальний процес, зробить його 

інтерактивнішим та цікавішим для учнів. 

 

4. Оцінювання ефективності тренінгу 

Залежно від цілей і завдань одного або серії тренінгових занять, до і 

після їх проведення здійснюють вхідне та вихідне опитування. За допомогою 

вхідних анкет можна оцінити початковий рівень знань та ставлень учасників, 

а порівнюючи результати вихідного і вхідного опитування, оцінити прогрес 

цих показників у ході тренінгів. Опитування «до» і «після», як правило, 

здійснюють анонімно, їхні результати опрацьовуються загалом для класу, і 

вони є індикатором ефективності тренінгів, показують, яка інформація 

засвоєна краще/гірше та чи відбулася бажана зміна психологічних установок 

(ставлень). 

 

5. Структура тренінгового заняття 

Кожен тренінг складається із трьох частин: вступної, основної та 

заключної (див. схему). 



 
 

Структура тренінгу 

Вступна частина 

Вступна частина є неодмінним і обов'язковим елементом кожного 

тренінгового заняття, але займає не більше 10-20 хвилин. Вона передбачає 

вирішення таких завдань: 

 актуалізація матеріалу попереднього заняття (отримання зворотного 

зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування («Що ми робили на 

минулому тренінгу?») або експрес-перевірки домашнього завдання; 

 актуалізація теми поточного тренінгу і з’ясування очікувань. 

Завдання цього етапу – допомогти учням актуалізувати наявні знання із 

заданої теми і сформулювати результати, яких вони хочуть досягти в ході її 

вивчення. Усвідомлення результатів навчання та їх особистої користі 

підвищує мотивацію; 

 створення доброзичливої та продуктивної атмосфери (цей етап 

називають загальним поняттям «знайомство». Він проходить у формі само- 

чи взаємопрезентації учасників тренінгу); 

 підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, 

уточнення або повторення правил групи. 

Основні правила поведінки під час тренінгу розробляють колективно 

або їх оголошує учитель (у такому разі учням пропонують їх змінити чи 

доповнити). Основні правила передбачають, що учасники говоритимуть 

почергово; коротко і за темою; намагатися не повторювати, а доповнювати 

сказане іншими; виявляти активність, доброзичливість і повагу до думки 



кожного. Правила треба записати на великому аркуші паперу і прикріпити на 

видноті. Вони мають бути доступними на кожному занятті, щоб можна було, 

якщо треба, послатися на відповідне правило. Для того щоб діти охоче 

дотримувалися правил, важливо, щоб вони погодилися з ними і прийняли їх 

(наприклад, за допомогою голосування, особистих підписів тощо). 

Основна частина 

Основна частина тренінгу – це кілька тематичних завдань у поєднанні з 

руханками (вправами на зняття м’язового і психологічного напруження). 

В основній частині тренінгу іноді виокремлюють теоретичний і 

практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як і 

вміння та навички) на тренінгу набувають у процесі виконання практичних 

завдань (міні-лекції, бесіди, мультимедійна презентація, взаємонавчання, 

виконання проекту, робота у групах). 

Педагог повинен організувати ввесь матеріал із тематики тренінгу в 

логічній послідовності і відібрати ключові знання й навички, які можуть бути 

засвоєні за відведений час. Інформаційні блоки (розповідь, демонстрування, 

пояснення) мають бути короткими (до 5 хв) і чергуватися з інтерактивними 

(дискусія, мозковий штурм, аналіз історій, дебати). Для відпрацювання умінь 

треба використовувати рольові ігри. Кожна інтерактивна вправа має 

завершуватися коротким обговоренням і підбиттям підсумку. 

Заключна частина 

Заключна частина тренінгового заняття включає: 

 підбиття підсумків заняття; 

 отримання зворотного зв’язку від учасників; 

 релаксацію і процедури завершення тренінгу. 

Цей етап має об'єднати всі розглянуті впродовж заняття теми для 

логічного підбиття підсумку. Завершення – це можливість для відповідей на 

запитання і формулювання завдань на майбутнє. Вчитель може 

рекомендувати літературу, відеоматеріали, сайти в інтернеті для 

самостійного опрацювання. Важливо, щоб учні завершували роботу із 

задоволенням і високою мотивацією застосовувати набуті вміння. 

 

6. План проведення тренінгу 

 

Типова структура, мета та завдання тренінгу є основою для складання 

плану і його проведення. Такий план може мати різні форми (таблиця, 

перелік послідовних дій, схема, сценарій тощо), але принципово те, що його 

треба обов’язково скласти. Це не означає, що тренінг пройде повністю так, як 

було заплановано, проте план допоможе дотримуватись основних моментів, 



які мають бути опрацьовані, інакше дуже складно досягти поставленої мети. 

Під час тренінгу неодмінно виникає багато побічних тем для обговорення, і 

кожна з них виявляється більш чи менш привабливою для учасників. Тим 

часом хвилини заняття спливатимуть, й обов'язкові питання можуть 

залишитися не розглянутими. Тому заздалегідь складений план допоможе 

дотримуватись обраної теми, досягти бажаної мети. Приклади плану тренінгу 

наведені у додаткових матеріалах. 

 

7. Корисні поради тренеру 

Люди набагато швидше вчаться, коли замість слухати, як щось зробили 

інші, намагаються виконати це самостійно. Тому будуйте інтерактивне 

заняття так, щоб у ньому було якнайбільше власної діяльності учнів. 

Найкращий тренінг — це кілька практичних завдань, а в проміжку між 

ними — короткі дискусії і так звані руханки (вправи на зняття м’язового 

напруження). 

Намагайтеся давати зрозумілі і прості інструкції. Якщо сам тренер і 

учасники добре усвідомлюють, що треба робити, зростає вірогідність 

успішного виконання завдання. 

Якщо ви раптом зрозумієте, що завдання не відповідає потребам 

учасників, будьте готові обговорити його і зробити більш прийнятним. 

Стежте за часом. Якщо визначений час вийшов, а учасники не 

закінчили роботу, додайте ще трохи часу. А коли помітите, що вони 

закінчили раніше, запропонуйте рухатися далі. 

Не забувайте оцінювати дії учасників. При цьому будьте максимально 

лояльними і доброзичливими. Навіть якщо хтось не впоравсь із завданням, 

можна сказати: «Це справді складне завдання. Я й сам довго не міг упоратися 

з ним». Зверніться до решти групи: «Хто може допомогти?» 

Намагайтеся ніколи не застосовувати слово «розподілятися», 

«розподіляти» дітей на пари, на трійки, на групи тощо. Пам'ятайте, діти 

ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ! З об'єднаних дітей виростають дорослі, здатні 

об'єднуватися, жити і працювати разом, виростає об'єднана країна, держава і 

нація. 

Усе, що пропонують діти, має бути прийняте або щонайменше 

обговорене. Не варто говорити їм, що це «правильна чи неправильна 

відповідь», треба лише допомогти опрацювати інформацію і ухвалити власні 

рішення. Стежте, щоб ніхто з дітей не залишався поза обговоренням. 

Рішення дітей мають сприйматися серйозно, якщо ви бажаєте 

налагодити процес навчання взаємодії й розвитку навичок критичного 

мислення. 



Як встановити довіру 

Наводимо кілька порад, як налагодити стосунки та встановити довіру з 

учасниками тренінгу. 

1. Перша стосується тих, хто проводить тренінгові заняття із 

незнайомою аудиторією. Постарайтеся запам’ятати імена якомога більшої 

кількості учасників. На першому тренінгу попросіть усіх чітко записати свої 

імена на бейджиках або невеличких аркушах паперу і прикріпити їх на одяг. 

2. Це дуже важливо — звертатися одне до одного на ім’я (включно із 

тренером), хоча декому з учителів це на початку може здатися 

неприйнятним. Однак цей прийом значно полегшить вашу роботу, допоможе 

створити дружню атмосферу, усунути психологічні бар’єри і подолати 

відчуження, яке може існувати між вами та учнями. Якщо не можете 

подолати незручностей або переживаєте за свій авторитет, назвіться 

Тренером або умовним персонажем (Суперменом, Білосніжкою тощо). 

3. Намагайтеся ставитись однаково до всіх учасників. Навіть якщо 

дехто вам не подобається, не виявляйте до нього антипатії і не демонструйте 

відкритої прихильності до тих, хто вам до вподоби. 

Складні умови 

Розглянемо два види складних умов, у яких вам, напевно, доведеться 

проводити тренінги. Перша — забагато учасників, друга — замало часу. Ці 

проблеми взаємопов'язані. Адже більша кількість учасників потребує більше 

часу для проведення таких вправ, як знайомство, зворотний зв'язок та інші, 

коли учні висловлюються по черзі. 

20 учнів — оптимальна кількість учасників тренінгового заняття. Як же 

проводити його з цілим класом, у якому буває понад тридцять учнів? По-

перше, можна поділити клас на підгрупи, як це роблять для вивчення 

іноземних мов. Проте це має сенс тільки в тому разі, коли у підгрупах 

залишається не менш як 12 осіб, в іншому разі вам буде складно сформувати 

потрібну кількість малих груп. Тому, якщо в класі менше 30 учнів, замініть 

проведення вправ на знайомство чи зворотний зв’язок у загальному колі 

виконанням цих вправ у парах, а потім запитайте, чи є охочі поділитися 

своїми думками на загал і вислухайте одного-двох охочих. 

Для економії часу комбінуйте різні вправи: знайомство й актуалізацію 

теми (наприклад, назвати своє ім'я і сказати, який вид громадського 

транспорту тобі до вподоби), об'єднання у групи і руханки, зворотний зв'язок 

і прощання. З’ясування та аналіз очікувань проводьте не на кожному занятті, 

а на першому й останньому тренінгах, присвячених одній темі. 

 



 


